
  
 

21 মার্চ , 2017 

 প্রিয় প্রিক্ষার্থী ও পপ্রিবািবর্চ: 
 
আমাদেি এই প্রর্ঠিটি 30 জানয়ুাপ্রি, 2017 তাপ্রিদে লেো প্রর্ঠিি হােনার্ােকিণ এবং অপ্রিবাসনর্ত অবস্থা যাই লহাক না 
লকন প্রনউ ইয়কচ  প্রসটিি িদতেক প্রিক্ষার্থীি পাবপ্রেক সু্কদে পড়াি অপ্রিকাি সংিক্ষদণ আমিা লয িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ লসটি আবািও 
সুপ্রনপ্রিত কিপ্রি। আপনাি সন্তান আমাদেি সদবচাচ্চ অগ্রাপ্রিকাি, এবং এবং তাদক প্রনিাপে িােদত ওসকে প্রিক্ষার্থী যাদত 
গুণর্ত প্রিক্ষা োি কদি লসটি প্রনপ্রিত কিদত আমাদেি ক্ষমতায় যতটা সম্ভব আমিা লসটি কিদবা।  

সকে প্রিক্ষার্থীি প্রনিাপে, যত্নিীে পপ্রিদবদি প্রিক্ষাোি অবোহত র্থাকুক লসপ্রবষয়টি প্রনপ্রিতকিদণ সহায়তা িোদনি েদক্ষে, 
আমিা সু্কে কমী সেসেদেিদক প্রনদর্ িেত্ত বাড়তি তির্দে শিা িোন কিপ্রি: 

ইতির্েশি এবং কাস্টিস্ এির্ ার্ের্িন্ট (ICE) কিীর্দর সু্কর্ে প্রর্বর্শর অিুিতি দদয়া হর্ব িা, এর বযতিক্রি শুধু আইিগি 
বাধযবাধকিার দের্ে।  
বতচ মান লেডাদিে পপ্রেপ্রস ইপ্রমদগ্রিন-সম্পপ্রকচ ত লগ্রেতাি, ইন্টািপ্রিউ, তল্লাপ্রি, এবং প্রবপ্রিন্ন স্পিচকাতি স্থাদনি নজিোপ্রিদক 
সীপ্রমত কদি, এি অন্তিুচ ক্ত সু্কেগুদোও। লেডাদিে আইন িদয়ার্কািী অপ্রেসাির্ণ, যাি অন্তিুচ ক্ত ইপ্রমদগ্রিন অপ্রেসািও, 
শুিুমাত্র আইপ্রন বািেবািকতাি লক্ষদত্র প্রডওই সু্কেসমদূহ িদবদিি অনমুপ্রত োি কিদব, এবং তাও সু্কে প্রডওই আইনজীবীদেি 
সাদর্থ পিামিচ কিাি পদি। যপ্রে লকান আইপ্রসই অপ্রেসাি ইপ্রমদগ্রিন প্রবষয়ক আইন িদয়াদর্ি উদেদিে সু্কদে আদস, সু্কে লসেটি 
এদজন্ট প্রিপ্রসিপপোেদক কে কিদব এবং প্রিপ্রসিপপোে লসেটি লডদস্ক আইপ্রসই অপ্রেসাদিি সাদর্থ প্রমপ্রেত হদবন। প্রিপ্রসিপপোে 
অপ্রেসািদক পিামিচ লেদবন, লযসময় প্রিপ্রসিপপোে প্রডওই আইনজীবীদেি সাদর্থ কর্থা বদেন লসই সমদয় অপ্রেসাি লযন অবিেই 
সু্কে প্রবপ্রডংদয়ি বাইদি অবস্থান কদিন। প্রডওই আইনজীবীদেি সাদর্থ পিামদিচি পদি প্রিপ্রসিপপোে প্রপতামাতা অর্থবা 
অপ্রিিাবকদকও জানাদবন। সািািণিাদব বো লযদত পাদি, লেডাদিে আইন িদয়ার্কািী অপ্রেসাির্ণদক শুিুমাত্র তেনই 
িদবদিি অনমুপ্রত িোন কিা হদব যেন তাদেি কাদি যর্থাযর্থ প্রবর্াপ্রিক আদেি র্থাকদব অর্থবা েুব স্বল্প লক্ষদত্র প্রনপ্রেচষ্ট প্রকিু 
িিদনি জরুপ্রি পপ্রিপ্রস্থপ্রত প্রবিাজ কদি এবং জরুপ্রি বেবস্থা গ্রহদণি আবপ্রিেকতা র্থাদক। 
 
আইতি বাধযবাধকিা িা থাকর্ে তিওই দকাি তশোথীর িথয প্রকাশ করর্ব িা।  
যপ্রে লকান আইন িদয়ার্কািী অপ্রেসাি, এি অন্তিুচ ক্ত আইপ্রসই অপ্রেসাি, লকান প্রিক্ষার্থীি লিকডচ  লেেদত র্ায়, প্রিপ্রসিপপোে 
অপ্রেসাদিি আইপ্রন কার্জপত্র র্াইদবন, এবং লসগুপ্রে প্রডওই আইনজীবীি কাদি পাঠাদবন এবং তাি প্রনদেচিনাি জনে অদপক্ষা 
কিদবন। প্রডওই আইনজীবীদেি সাদর্থ পিামদিচি পদি প্রিপ্রসিপপোে প্রপতামাতা অর্থবা অপ্রিিাবকদকও জানাদবন। 
 
তিওই এবং দিয়র্রর অত র্ অভ ইতিেযান্ট অযার্ য়ার্ে (MOIA)তশোথী, তিিািািা, এবং কিুযতিটি র্দর্যর্দর জিয 
আিিার অতধকার র্ম্পর্কে  জািুি তবষয়ক কিেশাো বৃতি করর্ে।  
লোডচ হোম ে ইপ্রমগ্রোন্ট প্রিদপয়াডচ দনস লিাদজক্ট, কোর্থপ্রেক র্োপ্রিটিজ এবং অনে আইপ্রন পপ্রিদষবা িোনকািীদেি সাদর্থ 
অংিীোিত্ব ততপ্রি কদি, আমিা প্রিক্ষার্থীদেি জনে 100টি লনা ইয়ি িাইটস্ ওয়াকচ িপ িোন কিপ্রি যা প্রসটিবোপী সু্কে সমদয়, 
আেটাি সু্কে, এবং সু্কদেি আদর্ েিে হদব। এই 100টি লোিাম প্রসটিবোপী কমেুপ্রনটি সু্কে এবং ইন্টািনোিনাে সু্কেসহ, 
প্রবপ্রিন্ন সু্কদে অনপু্রিত হদব। এইসব লেপ্রনং প্রিক্ষার্থীদেিদক ইপ্রমগ্রোন্ট প্রনউ ইয়কচ ািদেি অপ্রিকাি সম্পদকচ  প্রিপ্রক্ষত কদি লতাদে 
এবং প্রসটি পপ্রিদষবা, সুিক্ষা পপ্রিকল্পনা, এবং জাপ্রেযাপ্রত িপ্রতদিাি প্রবষদয় তাদেিদক তর্থে িোন কদি। অদনক কমচিাো 
অংিগ্রহণকািীদেিদক সু্কদেি অোকিনএনওয়াইপ্রস-ি মািেদম আইপ্রন পপ্রিদষবাি সাদর্থ যুক্ত কিদব। 
  
আমিা আমাদেি প্রেড সাদপাটচ  লসন্টািগুপ্রেি মািেদম পপ্রিবািবর্চদক বদিা-প্রিপ্রত্তক প্রি, লেপ্রনংও িোন কিপ্রি।  এইসব লেপ্রনং 
বপৃ্রদ্ধ আমিা অবোহত িােদবা এবং আর্ামী সপ্তাহগুপ্রেদত বাড়প্রত অপ্রিদবিন িোদনি েদক্ষে কমেুপ্রনটি-প্রিপ্রত্তক সংর্ঠনসমদূহি 
সাদর্থ অংিীোিত্ব র্দড় তুেদবা। 



TI_25879 (Bengali) 

 
তিওই সু্কেগুতের্ক বাড়তি িাঠ্যক্রি তরর্র্ার্ে এবং র্ািাতজক-িািতর্ক র্হায়িাও প্রদাি করর্ে।   
আমিা িপ্রতটি সু্কে প্রবপ্রডংদয় প্রনিাপে, সহায়ক এবং অন্তিুচ প্রক্তমেূক প্রিক্ষণ পপ্রিদবি িোদন প্রনদবপ্রেত। তবপ্রর্ত্রপূণচ এবং 
অন্তিুচ প্রক্তমেূক প্রবষদয় মযচাোিীে আদোর্না বপৃ্রদ্ধ কদি এমন কমী ও প্রিক্ষার্থী আদোর্না কীিাদব সহজতি কিা যায় লসপ্রবষদয় 
সু্কেগুপ্রে র্াইদডসিপ পাদে।  
 
 
িতরবারর্িূর্হর উতিি সু্কে দরকিে  হােিাগাদ করা।  
স্মািক প্রহদিদব বো যায লয, প্রডওই প্রিক্ষার্থীদেি অপ্রিবাসনর্ত অবস্থাি তর্থে র্ায় না। সকে প্রপতামাতা এবং পপ্রিবাদিি 
কাদি আমাদেি অনদুিাি - সু্কে লিকডচ  হােনার্াে করুন যাদত প্রনপ্রিত হওয়া যায় লয আমাদেি োইদে হােনার্াে তর্থে 
িদয়দি, এবং এি মদিে আদি প্রপতামাতা অর্থবা অপ্রিিাবকদেি লযার্াদযাদর্ি তর্থে এবং িদতেক প্রিক্ষার্থীি জনে নেূনতম েটুি 
বাড়প্রত নাম এবং লযার্াদযাদর্ি লোন নম্বি। লকান অবস্থায় যপ্রে প্রপতামাতা অর্থবা অপ্রিিাবক সু্কে লর্থদক প্রিক্ষার্থীদক প্রনদত 
না পাদিন, সু্কে এই তর্থে বেবহাি কদি প্রবশ্বস্ত বেপ্রক্তদক যাদত েুুঁদজ পান প্রযপ্রন প্রপতামাতা/অপ্রিিাবদকি অনপুপ্রস্থপ্রতদত 
প্রিক্ষার্থীদক প্রনদত পাদিন।  
 
অতভবার্িগি অবস্থা যাই দহাক িা দকি, র্কে তিউ ইয়কে ার্রর তর্টি িতরর্ষবা োভ অবযাহি থাকর্ব।  
311 নম্বদি লোন করুন। আপনাি যপ্রে লকান িশ্ন র্থাদক, এবং প্রডওই-ি ইপ্রমদগ্রিন র্াইদডসিপ এবং আপনাি ও আপনাি 
পপ্রিবাদিি সহায়তা সম্পপ্রকচ ত আিও জানদতhttp://schools.nyc.gov/supportingallstudents সাইট লেেুন।  
 
এিাড়া, আপনাি আিও বাড়প্রত িশ্ন র্থাকদত পাদি লসটি প্রবদবর্না কদি আমিা বহুে প্রজজ্ঞাপ্রসত িশ্নাবপ্রেি ডকুেদমন্টটি 
হােনার্াে কদিপ্রি। লময়দিি অপ্রেস অি ইপ্রমগ্রোন্ট অোদেয়াসচ লর্থদক আিও তদর্থেি জনে 311 নম্বদি লোন করুন অর্থবা  
nyc.gov/immigrants সাইদট যান।  
 
প্রনউ ইযকচ  প্রসটিদত আমিা স্ট্োরু্ অি প্রেবাটিচ ি আেিচ িািণ কদি িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ। আমিা ইপ্রমগ্রোন্টদেি একটি জাপ্রত, এবং 
আমিা ইপ্রমগ্রোন্টদেি একটি প্রসটিও। আমাদেি প্রিন্নতাি কািদণই আমিা িপ্রক্তিােী। আজ, সকে প্রনউ ইয়কচ ািদেি পাদি, 
আমিা আবািও সুপ্রনপ্রিত কিপ্রি আপনাি পাদি োুঁড়াদনাি বোপাদি িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ।   
 
প্রবশ্বস্ত, 

  
 
কািদমন োপ্রিপ্রনয়া                            প্রনিা আর্িওয়াে 
র্োনদসেি            কপ্রমিনাি 
এনওয়াইপ্রস প্রডপাটচ দমন্ট অি এডুদকিন            লময়িস্ অপ্রেস অি ইপ্রমগ্রোন্ট অোদেয়াসচ  

http://schools.nyc.gov/supportingallstudents

